
 

 

 
 

    קורס העשרהקורס העשרה
    פוריות בעדר הבקר לחלבפוריות בעדר הבקר לחלב

 

 "שיאון" ו משרד החקלאותב שירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ(
, המיועד לרפתנים ותיקים וחדשים הנגב )גילת(מתכבדים להזמינכם לקורס במחוז 

בתחום הטיפוח,  ותיהםעימעוניינים להרחיב ולהעשיר את ידה ,ולעוסקים בענף הבקר לחלב
 זרעה המלאכותית. הפוריות והה

 אורטיים ותרגולים מעשיים.יבקורס ישולבו לימודים ת
 

      מועדי הקורסמועדי הקורס

 מועדים:ב ,14:00-09:30 ותשעין הב רביעיבימי  סיור מקצועי(גם  ביניהם) יםפגשמ 8כולל הקורס 

, 18/12/19, 11/12/19, 27/11/19, 20/11/19, 13/11/19(, באוטובוס מאורגן )סיור 6/11/19 , 30/10/19

25/12/19.  

 .בירושליםוהצאן  הבקרלמדעי כנס הבשל לא יתקיים מפגש  4/12/19 שימו לב: בתאריך

מרכז אזורי הנגב, מחוז במשרד החקלאות בש)בניין שירות שדה(  ותהרצאאולם ה ::הקורסהקורס  מקוםמקום

 .גילתחקלאי 

  עלות הקורסעלות הקורס
 ₪. 1,200עלות הקורס למשתתף היא  2/10/19/19לנרשמים עד לתאריך 

 .₪ 1,300 :השתתפות בקורס בגין רישום מאוחרהדמי יהיו  3/10/19 תאריךמל הח

, לכן לא תתאפשר סגוריהיה ו יוצאים לחופשה מרוכזת והמשרד ל המועד סוכות אנבחואנא זכרו כי 

 .הרשמה בתאריכים אלה

 סיור מקצועי.ו בכל מפגש יםיארוחת צהר המחיר כולל

 תפים לפחות.משת 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 

  **נושאי ההשתלמותנושאי ההשתלמות

  המיןת של מערכתפקודית אנטומיה 
 נקביתמערכת המין הזכרית וה
 טיפולים ו של הפרה םמחזור הייחו

 הורמונליים להשראת ייחום או ביוץ 
 הצגת לקיחת זרמה והקפאתה 
 העברת עוברים ככלי טיפוחי 
 תכונות הטיפוח ולוח הפרים 
 ה מוצלחתתזמון אירועים בדרך להפרי 
 מדדים וערכים -יה יממשק רב 

 חשיפוט גופני ככלי טיפו 
 גנטיקה של תכונות כמותיות בבקר לחלב 
  השפעות אקלימיות על הפוריות וממשק

 צינון
 .דוחות פוריות בתוכנת נ.ע.ה 
 הקשר בין הזנה לפוריות 
 טיפוח מעשי באמצעות תוכנת נ.ט.ע 
 טכניקות בהזרעה מלאכותית 
 מעבדה בנושא מערכת המין הנקבית 

 .פתיחת הקורס מועדת תחולק למשתתפים במפורט כניתת *

 החקלאות.משרד  קורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע,השתתפות בתוענק תעודת  םלמשתתפי

 שרד החקלאות ופיתוח הכפרמ 
 שירות ההדרכה והמקצוע

 האגף לבעלי חיים, תחום בקר
 

 חברה ישראלית להזרעה
 כותית וטיפוח בע"חאמל



 

  אופן ההרשמהאופן ההרשמה

תשלום באחת משתי הדרכים המופיעות להלן ומשלוח ביצוע ההרישום לקורס יתאפשר רק לאחר 

 .gov.ildoritt@moag.או לדוא"ל:  9485881-03 הספח המצורף לפקס

 שימו לב, משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אישור לרישום. 

 

    דרכי התשלום:דרכי התשלום:

 .03-9485342, טל': דורית טפרהל. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים 1

 , דורית טפרהכל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם . משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או 2

 .03-9485342טל': 

  חשוב! חשוב! 

 ההמחאה בדואר הרשום.על פי תאריך משלוח הסכום לתשלום ייקבע  -למשלמים בהמחאה 

 ייקבע הסכום לתשלום על פי תאריך קבלת ההתחייבות במשרדנו. -למשלמים בהתחייבות 

 נוהל ביטולים:

 י ביטול;דמ 10%ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  רישוםממועד ביצוע התשלום/

 דמי ביטול; 20%האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו במהלך השבוע 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 

  : : פרטים נוספיםפרטים נוספיםלקבלת מידע ולקבלת מידע ו

 050-6243986: ניידטל' , יואב שעני; 050-8272703: מרכז מקצועי, שה"מ, טל' ניידדוד בירן, 

 054-6704490 :ל' ניידמרכז מקצועי, שיאון, טד"ר יואל זרון, 

 03-9485614 :פקס ;03-9485925משרד: , 050-6241081: נייד טל' ,, שה"מרכזת ארגונית ,מיכל אברהם

  michalav@moag.gov.ilדוא"ל: 

 

 

 

  

 

 

 ------------------------------------ספח הרשמה---------------------------------
  שה"מ, המחלקה לכספים     לכבוד:

  5025001דגן , -, בית28ת"ד  
  doritt@moag.gov.il ; דוא"ל9485881-03פקס 

 

 ."בעדר הבקר לחלבפוריות "העשרה ברצוני להירשם לקורס 
 תי באופן הבא )הקף(:יצע)מחק את המיותר( ב₪  ₪1,300 /  1,200את התשלום בסך 

 .03-9485342 :, טל'דורית טפרה - . באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים1
 .03-9485342: , טל'דורית טפרהאמצעי תשלום אחר, בתיאום עם כל משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או . 2

  __________________________ פקס:    _______________________ שם: 

  ______________________ טלפון נייד:    _____________________ טלפון: 

  ____________________ דואר אלקטרוני:    __________________ כתובת:

 ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.מאשר/אני 

  __________________________ : מהיחת   __________________ תאריך:
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